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াআভাভ নফফী যা: ফলরন: 

াঅর-ক্বাদ্বি ‘াআয়াি ফলরলেন, ‘উরাভালদয াআজভা র ননতৃত্ব (াআভাভা) কখলনা 

কাদ্বপলযয উয াপণ কযা মালফ না, াঅয মদ্বদ (লকান ননতায) তায ক্ষ নথলক 

কুপয প্রকাদ্বত য় তলফ তালক টালত লফ... ুতযাাং মদ্বদ ন কুপয কলয, এফাং 

াযীয়া দ্বযফতপন কলয াথফা তায ক্ষ নথলক গুরুতয নকান দ্বফদ’াঅ প্রকাদ্বত 

য়, তলফ ন ননতৃলত্বয ভমপাদা াদ্বযলয় নপরলফ, এফাং তায াঅনুগতয াফায 

াদ্বধকায ফাদ্বতর লয় মালফ, এফাং ভুদ্বরভলদয জনয াঅফযক লয় মালফ তায 

দ্বফলযাদ্বধতা কযা, দ্বফলরা কযা, তায তন ঘটালনা এফাং তায স্থলর একজন 

নযায়যায়ণ াআভাভলক ফালনা – মদ্বদ তাযা (ভুদ্বরভযা) ক্ষভ য়। মদ্বদ একদ্বট 

দর (তাাআপা) ফযাতীত ানযানয ভুদ্বরভলদয লক্ষ এটা কযা ম্ভফ না য়, তলফ 

নম দলরয (তাাআপা) ক্ষভতা াঅলে তালদয জনয এাআ কাদ্বপলযয (ালকয) 

দ্বফলযাদ্বধতা কযা, দ্বফলরা কযা এফাং তায তন ঘটালনা াফয কতপফয। াঅয মদ্বদ 

াক কাদ্বপয না লয় শুধুভাত্র দ্বফদ’াঅতী য় তলফ, এটা ফাধযতাভূরক লফ না, 

মদ্বদ তাযা (তাাআপা) ক্ষভ য় তলফ তাযা তা কযলফ। াঅয মদ্বদ নকউাআ ক্ষভ না 

য় এ ফযাালয ম্পূণপবালফ দ্বনদ্বিত য়া মায়, তলফ দ্বফলরা কযা াঅফযক না, 

তলফ তখন ভুদ্বরভলদয নাআ বূদ্বভ নথলক ানয নকাথা দ্বজযত কযলত লফ, 

দ্বনলজলদয িীলনয াংযক্ষলণয জনয।”[াদ্ব ভুদ্বরভ দ্বফ ায াঅন-নায়াউয়ী, 

১২/২২৯] 

াদ্বপম াআফলন াজায াঅর াঅকারানী যা: ফলরন: 

“াঅদ দাউদী ফলরলেন, “উরাভালদয াআজভা র, াতযাচাযী (ভুদ্বরভ) াকলক 

মদ্বদ দ্বপতনা (মুদ্ধ) ফযদ্বতত াাযণ কযা ম্ভফ য় তলফ তা কযা য়াদ্বজফ; 

দ্বকন্তু মদ্বদ এলত দ্বপতনা (মুদ্ধ)শুরু লয় মায়ায াঅাংকা থালক তালর ধধমপ 

ধাযণ কযা ফাধযতাভূরক। এফাং নকান নকান াঅদ্বরভগলণয দদৃ্বিবদ্বি এভন নম, 

পাদ্বক ফযদ্বি ান কালমপয জনয ানুলভাদ্বদত নয় মদ্বদ ন ূলফপ নথলকাআ পাদ্বক 

লয় থালকন। দ্বকন্তু মদ্বদ এভন য় নম, তালক াক ফানালনায ভয় দ্বতদ্বন পাদ্বক 
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দ্বেলরন না যফতপীলত দ্বপস লক দ্বরপ্ত লয়লেন তলফ এভন পাদ্বক ালকয 

দ্বফরুলদ্ধ দ্বফলরা কযায ফযাালয াঅদ্বরভগণ ভতলবদ াঅলে। এলক্ষলত্র দ্বিক ভত 

লরা তায দ্বফরুলদ্ধ দ্বফলরা দ্বনদ্বলদ্ধ। 

দ্বকন্তু নম াক ‘কুপয’ এ দ্বরপ্ত ন তায দ্বফরুলদ্ধ দ্বফলরা য়াদ্বজফ।” (পাতহুর 

ফাযী ১৩/১০) 

াআফলন াজায যা: ারাপগণ নথলক ফণপনা কলযন: 

“(তাীদীফাদী ভুদ্বরভ)পাদ্বক ালকয াঅনুগতয এফাং তায ক্ষ দ্বনলয় দ্বজাদ 

কযা ধফধ এ ফযাালয পদ্বকগলণয াআজভা’ াঅলে। তায দ্বফরুলদ্ধ দ্বফলরা কযা এফাং 

ালনলকয যি ঝযালনায নচলয় ফযাং তায াঅনুগতয কযাাআ উত্তভ। াকলদয 

নথলক ুস্পি কুফ য প্রকা ায়া ফযদ্বতত এলক্ষলত্র াঅনুগলতযয ফযাালয 

পদ্বকগণ নকান োড় নদনদ্বন। াযদ্বদলক ালকয নথলক কুপয প্রকাদ্বত লর 

নাআ কুপলযয য তায াঅনুগতয কযা মালফ না, ফযাং তায দ্বফরুলদ্ধ দ্বজাদ কযা 

প্রলতযক ক্ষভ ফযদ্বিয উয য়াদ্বজফ। (পাতহুর ফাযী ৯/১০) 

নম ালকযা াআয়াহুদী-খৃিানলদয নথলক দ্বজময়া াঅদায় কলযনা, এফাং 

কুফ পাযলদয দ্বফরুলদ্ধ দ্বজাদলক দ্বনদ্বলদ্ধ কলয তালদয ফযাালয াাআখুর াআরাভ 

াআফলন তাাআদ্বভয়যা যাাঃ ফলরলেন –এফ কাজ কযলত াস্বীকৃদ্বত জানালনা 

নমলকান দলরয দ্বফরুলদ্ধ মুদ্ধ কযলত, তাযা মদ্বদ এফ কালজয াঅফদ্বযক য়ালক 

স্বীকায কলয, তফু। এফাং এ ফযাালয এয দ্বফযীত নকান ভত াঅভায জানা 

ননাআ।(ভাজভু াঅর-পাতায়া, ২৮/৫০৩,৫০৪) 

ুতযাাং ভুযতালদয ালকয ফযাালয াফস্থান স্পি। 

এ কর পদ্বক্বগলণয ফিফয নথলক ুস্পিবালফ এটা দ্বযস্কায লরা নম, 

‘পাদ্বক’ মাদ্বরভ াক এফাং ভুফতাদ্বদ (দ্বফদাদ্বত) ালকয দ্বফরুলদ্ধ দ্বফলরালয 

ভলধয পদ্বকগণ াথপকয কলযলেন। তায ভলধয দ্বকেু পদ্বক দ্বফলরালয নক্ষলত্র তপ 

দ্বদলয়লেন ‘দ্বপতনা ফযদ্বতত াাযণ কযায ক্ষভতা”। 
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নমভন ক্বামী াআয়াম যা: ফলরলেন; “াঅয মদ্বদ াক কাদ্বপয না লয় শুধুভাত্র 

দ্বফদ’াঅতী য় তলফ, এটা ফাধযতাভূরক লফ না, মদ্বদ তাযা (তাাআপা) ক্ষভ য় 

তলফ তাযা তা কযলফ।” 

এফাং াঅদ দাউদী যা: ফলরন, “উরাভাগণ এ ফযাালয একভত নম, জাদ্বরভ 

াকলক মদ্বদ দ্বপতনা (মুদ্ধ) ফযদ্বতত াাযণ ম্ভফ য় তলফ তা য়াদ্বজফ 

লফ।” 

দ্বকন্তু নম াক কুপলয দ্বরপ্ত তায দ্বফরুলদ্ধ দ্বফলরালক তাযা শুধ ু ানুলভাদনাআ 

কলযনদ্বন ফযাং তালদয াআজভা র (াথপাৎ তাাঁযা ঐকযভত নালণ কলযলেন নম), 

এভন াকলক াাযণ কযলতাআ লফ প্রলয়াজলন যি ঝদ্বড়লয় লর। 

নমভন াআফলন াজয যাদ্বাঃ ফলরলেন, ‘দ্বকন্তু নম াক ‘কুপয’ এ দ্বরপ্ত ন তায 

দ্বফরুলদ্ধ দ্বফলরা য়াদ্বজফ।’, এফাং ‘ালকয নথলক কুপয প্রকাদ্বত লর নাআ 

কুপলযয য তায াঅনুগতয কযা মালফ না, ফযাং তায দ্বফরুলদ্ধ দ্বজাদ কযা 

প্রলতযক ক্ষভ ফযদ্বিয উয য়াদ্বজফ।’ 

এফাং ক্বামী াআয়াম যা: ফলরলেন, “মদ্বদ দ্বনদ্বদপি জাভাত োড়া ানযলদয জনয 

দ্বফলরা কযা ম্ভফ না য় তলফ ন জাভালতয উয য়াদ্বজফ লফ উি কাদ্বপয 

ালকয দ্বফরুলদ্ধ দ্বজালদয ঝান্ডা উলত্তারন কযা এফাং ন (কাদ্বপয) াকলক 

াাযণ কযা।” ‘মদ্বদ একদ্বট দর (তাাআপা) ফযাতীত ানযানয ভুদ্বরভলদয লক্ষ 

এটা কযা ম্ভফ না য়, তলফ নম দলরয (তাাআপা) ক্ষভতা াঅলে তালদয জনয 

এাআ কাদ্বপলযয (ালকয) দ্বফলযাদ্বধতা কযা, দ্বফলরা কযা এফাং তায তন ঘটালনা 

াফয কতপফয, য়াদ্বজফ।’ 

 

ুতযাাং 
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নম কর ভুজাদ্বদীনগণ এভন কাদ্বপয-তাগুত ালকয দ্বফরুলদ্ধ দ্বজালদয ঝান্ডা 

উলত্তারন কলযন তালদযলক ‘খায়াদ্বযজ’ ফরা দ্বক নযায়িত? াথচ যাূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআদ্ব য়া াল্লাভ প্রকৃত খায়াদ্বযজলদয ম্পলকপ এবালফ 

ফলরলেন; “তাযা াআরালভয ানুাযীলদযলক তযা কযলফ, এফাং 

ভুদ্বতপূজাযীলদযলক নেলড় দ্বদলফ” [দ্ব ফুখাদ্বয] 

াঅজ কাযা তাীলদয ধদ্বনকলদযলক তযা কযলে, ফন্দী কযলে, তালদয দ্বফরুলদ্ধ 

গুপ্তচযফৃদ্বত্ত কযলে, দ্বনমপাতন কযলে, তালদয দ্বফরুলদ্ধ মুদ্ধ কলয, তালদযলক 

নেপতায কলয জায়দ্বনি এফাং ক্রুলডাযলদয কালে স্তান্তয কযলে? 

াঅজ কাযা দ্বফশ্বফযী রালখা ভুদ্বরভলদয তযাকালন্ড কু্রলডাযলদলক ায়তা 

কযলে? এফাং ভুাম্মালদ াঅযাফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআদ্ব য়া াল্লাভ এয াঅযফ 

উিীল কু্রলডাযলদযলক ঘাাঁদ্বট গাড়লত দ্বদলে? তালদয াঅশ্রয় প্রদান াফযাত 

নযলখলে? 

াঅজ কাযা নকফর ভুদ্বযকলদয নেলড়াআ দ্বদলে না, ফযাং যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআদ্ব 

য়া াল্লালভয াঅযফ উিীল াফস্থান কযা তাযা প্রদ্বতদ্বট জায়দ্বনি  

কু্রলডাযলদয দ্বনযাত্তা দ্বনদ্বিত কযলত কর দলক্ষ েণ কযলে? 

াঅজ কাযা কাযা নায়াাআট াা্উলজয কুপপাযলদয ভালনাতুদ্বিয জনয ভুদ্বরভলদযলক 

তযা কযলে? 

কাযা ভুজাদ্বদীলনয দ্বফরুলদ্ধ কু্রলডাযলদয ালথ কাাঁলধ কাাঁধ দ্বভদ্বরলয় মুদ্ধ কযলে? 

কাযা জায়দ্বনি  কু্রলডাযলদয তষৃ্ণা নভটালত নম নকান ফযদ্বিলক তযা কযলত 

ালয, াঅফায একাআালথ দ্বনলজলদয ভুদ্বরভ দাদ্বফ কযায দুাঃা নদখালত 

ালয? 

াঅজ কাযা ভুদ্বরভলদয নথলক দ্বজময়া েণ কলয জায়দ্বনি  কু্রলডাযলদযলক 

ানুদান দ্বদলে? 
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কাযা কু্রলডাযলদয াল দ্বনলজলক দ্বনযাদ বাফলত ালয াঅয ভুজাদ্বদলদয 

াল াদ্বনযাদ ভলন কলয? 

বাফুন, দ্বচন্তা করুন, তালর য়লতা াঅনায কালে দ্বযষ্কায লফ কাযা াঅর 

খায়াদ্বযজ... 


